Bestelformulier VaroCare klittenbandzwachtel bij wondzorg!

Bestellen via: info@varodem.nl
-

-

IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELENDE ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
Stap 1: indicatiestelling voor compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie
voor snelle wondgenezing.
Veneus ulcus
Arterieel ulcus (20 mmHg toegestaan)

Gecombineerde ulcus

beide onderbenen

Stap 3: compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van
langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten.
Stap 4: behandelduur

Stap 5: draagadvies

langdurig (> 3 weken)

dag en nacht

Stap 6: naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:
specialisme:

Meer informatie over de VaroCare klittenbandzwachtel bij wondzorg vindt u op de achterzijde van dit formulier.

Locatie ulcus
voet
onder enkelknobbel
boven enkelknobbel

Stap 2: aanduiding te behandelen lichaamsdeel
onderbeen links
onderbeen rechts

2022

AGB-code:

naam praktijk/instelling, adres en plaats + handtekening en stempel:
(machtiging arts is voldoende)

Producten
Aantal verbanden per been
1 set per been (1x voet en 1x onderbeen)
2 sets per been (2x voet en 2x onderbeen)

Kleur
beige
zwart

Extra
Pelotten voor enkelcoulissen
Extra zilver onderkousen

Is de patiënt mobiel?
Ja
Nee

Draagt de patiënt schoenen?
Ja
Nee

Indien de patiënt immobiel is en geen schoenen draagt dan ontvangt u VaroCare voetverbanden voor compressie op de voet
+ twee zilver onderkousen. Als de patiënt wel mobiel is en schoenen draagt dan ontvangt u twee VaroCombi onderkousen met
druk op de voet. Op deze manier past de patiënt nog gewoon is zijn of haar schoenen en wordt er wel compressie op de voet
gegeven.

Stap 7: bestemd voor:

Zit het ulcus onder de enkelknobbel en de patiënt is mobiel dan ontvangt u ook het voetverband voor compressie op de voet
en enkelcoulissen (verwijder hiervoor de zool uit de schoen zodat het voetverband in de schoen past).

naam patiënt:
geboortedatum:
postcode:

Maattabellen (vul hier in welke omvangen en lengtematen u meet. Wij zullen voor u de juiste maat uitzoeken)

huisnummer:
voetverband

verzekeraar:
Stap 8: besteld door:

maten rechterbeen
C

C

l A: (lengte binnenzijde voet tot teeninplant)

naam organisatie:

onderbeenverband

afleveradres:

lD

B

C

cB (omvang enkel, smalste omvang onderbeen)

contactpersoon/besteller:

l D: (lengte onderbeen)**
organisatie

Kijk voor meer informatie over
de VaroCare producten op:
www.varodem.nl/varocare.

C

cC (omvang kuit, grootste omvang onderbeen)

telefoonnummer:
Stap 9: afleveren:

maten linkerbeen

cA (grootste omvang voorvoet, bij inplant tenen)*

patiënt
Compressiehulpmiddelen kunnen niet gerepareerd,
geretourneerd of gecrediteerd worden volgens
landelijke richtlijnen apothekers. Voor foutieve
maatopgave is de besteller verantwoordelijk.

lA

* U hoeft de centimeter niet strak aan te meten. Meet wel aansluitend.
** lengte van de grond tot twee vingers uit de knieholte gemeten aan de binnenzijde van het been.
Bij een onderbeen langer dan 42 cm wordt er een verlengband meegeleverd.
Raadpleeg Youtube voor onze instructievideo's over het aanmeten en het aantrekken van de VaroCare bandages.

A
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Stuur dit formulier naar info@varodem.nl en wij regelen de rest. Zorg ervoor dat u de stappen 1 t/m 6 invult, incl.
handtekening behandeld arts (AGB codes 01, 03 of 84). De producten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
VaroCare wordt vergoed vanuit de basisverzekering (let op eigen risico). Heeft u vragen? Bel ons gerust op 0475 589 302.
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VaroCare klittenbandzwachtel bij wondzorg
VaroCare klittenbandsysteem is een (zelf-)aanpasbaar compressiesysteem met klittenbandsluiting dat op een effectieve
manier helpt om oedeem terug te dringen en de bloedsomloop stimuleert voor een snellere wondgenezing. De producten
zijn doormiddel van klittenbanden bovendien eenvoudig aan te brengen, met als doel zelfredzaamheid te stimuleren en het
aanleggen van compressie te vereenvoudigen. Zodra het oedeem afneemt in de loop van de dag, kan de VaroCare snel en
eenvoudig bijgesteld worden. VaroCare verhoogt de mobiliteit bij mobiele patiënten doordat schoenen gedragen kunnen
worden en voorkomt vallen doordat de VaroCare niet afzakt of los zit. Daarnaast geeft het de druk die aansluit bij de dagelijkse
bezigheden. Zodra het behandelde lichaamsdeel met behulp van klittenbandzwachtels oedeemvrij is gemaakt en de wond
dicht is, kan er vervolgens een therapeutische elastische kous worden aangemeten om het behaalde resultaat te behouden.
VaroCare is in losse onderdelen verkrijgbaar. VaroCare verhoogt zelfredzaamheid en patiënten zijn minder afhankelijk van de
zorg.

